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Usnesení 
 

z jednání rady obce, rozšířené o další členy ZO, konané dne 17.1.2023 v 19.00 hod. na obecním úřadě 
 
Rada obce schválila: 
57. zaměření části pozemku p.č. 391/2 v k.ú. Hory Matky Boží a uložila po vyhotovení geometr. plánu 

zveřejnit záměr prodeje a dále zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 391/8 v k.ú. Hory Matky Boží 
58. zaměření části pozemku p.č. 218/53 v k.ú. Hory Matky Boží a uložila po vyhotovení geometr. plánu 

zveřejnit záměr prodeje 
59. snížení nájemného formou dodatku ke smlouvě se společností Happybike na rok 2023 - roční částka 

130 tis. Kč, měsíční výše dle předloženého návrhu jednatele společnosti  
60. účast obce na dotačním titulu, který podal DSO Ostružná – dotace na setkání dětí škol partnerských 

obcí 
61. doplnění zvonů na papír v obci Velhartice u COOPu a požární zbrojnice a zřízení nového sběrného 

místa v osadě Tvrdoslav 
62. uzavření dodatku ke stávající smlouvě s Lucií Kalistovou, Radinovy 39, (Televize FILMpro) za 

navržených podmínek 
63. doplnění a opravu poškozeného dopravního značení na území obce firmou PasProRea s.r.o. ve výši 

předložené cenové nabídky 
64. prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace na oplocení tenisového kurtu SK Velhartice, 

z.s., do 30. 6. 2023 
65. příspěvek SK Velhartice, z.s., ve výši 22 000,- Kč na činnost 
66. prodej vozidla Avia vyřazeného z majetku SDH Velhartice za cenu 52 500,- Kč  p. M. M.  
67. prodej přívěsného svářecího agregátu MEZ Broumov za cenu 25 689,- Kč p. J. Š. 
68. zapojení obce do dotačního titulu v rámci mikroregionu Střední Pošumaví na přeznačení cyklotras 

na území mikroregionu 
 
Rada obce uložila: 
69. zajistit zaměření pozemků p.č. 600, 466/1 a 466/5 v k.ú. Nemilkov za účelem směny, prodeje příp. 

výměny pozemků v souvislosti s narovnáním majetkových vztahů k místní komunikaci Nemilkov - 
Chotěšov 

70. zpracovat žádost o dotaci ve výši 50 000,- Kč z dotačního titulu Nákup knižního fondu knihoven v PK 
pro rok 2023  

71. podat žádost o dotaci z dotačního titulu PK PSOV na revitalizaci povrchů hřišť pod školou ve 
Velharticích 

72. doručit XX výzvu k vyklizení neoprávněně užívaného bytu  
 
Rada obce doporučila ZO: 
73. koupi pozemku č. 1039 v k.ú. Velhartice od ZKD Sušice za cenu 150,- Kč/m2, bez navrhovaného 

vkladu věcného břemene 
 
Rada obce vzala na vědomí: 
74. vydané koordinované závazné stanovisko – „Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice 

Velhartice“ 
75. plán výcviku, školení, údržby, pořízení výstroje a další činnosti jednotky SDH Velhartice 
 
 

 
 

                                                                                     _______________________________ 
           Ing. Václav Jarošík, starosta 


